
Vážení rodiče a účastníci Go kurzu, 

vzhledem k situaci okolo Covid-19 jsme se rozhodli, že v tomto roce se Go kurz uskuteční výjezdovou formou. V kurzech Go vidíme velký přínos pro 
seznámení třídního kolektivu a navázání vztahu mezi žáky a třídní učitelkou. Dva dny bude program v lokalitách Berouna – Srbsko, Městská hora. Při nepřízni 
počasí využijeme prostory Sokolovny Beroun, či jídelnu SZŠ Beroun. Jeden den bude mít třída program v původně plánované lokalitě – kemp Ostrov Zadní 
Třebaň. Žáci budou poučeni o bezpečnosti během Go kurzu, pravidlech chování a odevzdají třídní učitelce Poučení o bezpečnosti a chování žáků na Go 
kurzu, nejpozději do čtvrtka 10.9.2020. 

Protože chceme zajistit žákům bezpečné prostředí, žádáme Vás o dodržení všech náležitostí v poučení o bezpečnosti. Každý žák bude mít 
u sebe roušku – při některých aktivitách je budeme používat. Pokud bude mít žák svoji dezinfekci na ruce, jen dobře 

Vzhledem k termínu realizace 14.9.-16.9. budou aktuální informace předávány žákům prostřednictvím třídní učitelky. 

Upozorňujeme na: sportovní oblečení, vhodnou sportovní obuv, roušku, dezinfekci, pláštěnku, šátek, zápisník (vel. min A5, či listy A4), tužka, 
fixy, izolepa,  při nepřízni počasí – přezůvky (bude upřesněno TU dle počasí), průkaz zdravotní pojišťovny, svačinu, dostatek tekutin, elastické 
obinadlo, 2ks náplasti. Pouze v lokalitě Zadní Třebaň je zajištěn oběd. Doporučujeme aplikovat repelentní přípravek, program je v přírodě. 

 

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na třídní učitelku, nebo na metodika prevence: Mgr. Janu Brotánkovou, tel.604683981 

 

Doufáme, že vše proběhne ve veselém duchu s maximální mírou příjemných zážitku Těšíme se na Vás 

             

         Za realizační tým: Mgr. Jana Brotánková, školní metodik prevence 

 

 

 

 



 

 

Rozpis doprovodů a lokalit, srazů  

Datum PS1A třídní učitelka 
Mgr. Marie Rybková 

PS1B třídní učitelka  
Mgr. Lenka Kratochvílová 

ZL1 třídní učitelka  
Mgr. Alena Tíkalová 

14.9. pondělí SRBSKO 
DOPROVOD: 

 Mgr. Hana Macháčková 
SRAZ: 

7.55 před vlakovým nádražím 
Beroun 

UKONČENÍ AKCE: 
cca 12.00 vlakové nádraží Beroun 

Kemp Ostrov Zadní Třebáň 
DOPROVOD: 

 Mgr. Jana Brotánková 
SRAZ: 

7.55 vlakové nádraží  Beroun 
UKONČENÍ AKCE: 

cca 15.11 vlakové nádraží Beroun 

Městská Hora 
DOPROVOD: 

 Mgr. Pavlína Lachmanová 
         SRAZ:  

na náměstí v Berouně u kašny 
v 8.00 hod  

UKONČENÍ AKCE: 
na náměstí Beroun cca 12.00 

15.9. úterý Kemp Ostrov Zadní Třebáň 
DOPROVOD: 

 Mgr. Jana Brotánková 
SRAZ: 

7.55 vlakové nádraží  Beroun 
UKONČENÍ AKCE: 

cca 15.11 vlakové nádraží Beroun 

Městská Hora 
DOPROVOD: 

 Mgr. Pavlína Lachmanová 
         SRAZ:  

na náměstí v Berouně u kašny 
v 8.00 hod  

UKONČENÍ AKCE: 
na náměstí Beroun cca 12.00 

SRBSKO 
DOPROVOD: 

 Mgr. Hana Macháčková 
SRAZ: 

7.55 před vlakovým nádražím 
Beroun 

UKONČENÍ AKCE: 
cca 12.00 vlakové nádraží Beroun 

16.9. středa Městská Hora 
DOPROVOD: 

 Mgr. Hana Macháčková 
        SRAZ:  

na náměstí v Berouně u kašny 
v 8.00 hod  

UKONČENÍ AKCE: 
na náměstí Beroun cca 12.00 

SRBSKO 
DOPROVOD: 

Mgr. Pavlína Lachmanová 
SRAZ: 

7.55 před vlakovým nádražím 
Beroun 

UKONČENÍ AKCE: 
cca 12.00 vlakové nádraží Beroun 

Kemp Ostrov Zadní Třebáň 
DOPROVOD: 

 Mgr. Jana Brotánková 
SRAZ: 

7.55 vlakové nádraží  Beroun 
UKONČENÍ AKCE: 

cca 15.11 vlakové nádraží Beroun 

 


